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INTRODUCCIÓ 

L’Ajuntament de Tàrrega vol iniciar el procés de redacció del seu nou Reglament de Participació 

Ciutadana. Per fer-ho, es pretén dur a terme un procés participatiu que aporti idees i 

orientacions per a la seva elaboració. 

La participació ciutadana es pot definir com el dret de la ciutadania d’intervenir, de manera 

individual (personal) o col·lectiva (a través d’una entitat o associació) en la definició i l’aplicació 

de les polítiques públiques locals, a instància de l’administració promotora, en aquest cas 

l’Ajuntament, o de la mateixa ciutadania, a través dels òrgans i processos de participació 

establerts. 

La pràctica de la participació ciutadana s’ha d’adequar als principis de transparència, publicitat, 

claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, preeminència de l’interès col·lectiu, 

pluralisme, igualtat i no discriminació, inclusió, protecció de dades de caràcter personal i 

rendició de comptes. 

Com a context de partida, Tàrrega ha tingut altres reglaments de participació ciutadana. El 

primer data del 1996. Una dècada més tard, al 2008, es va aprovar un segon reglament. Ara es 

preveu iniciar un procés participatiu per elaborar un tercer reglament que s’adapti a la realitat i 

a les necessitats de la ciutadania de Tàrrega. 

Aquest procés vol promoure i fomentar la participació ciutadana a Tàrrega i establir eines de 

deliberació i decisió col·lectives. Concretament, es vol construir, de forma participada, la norma 

municipal que ha de permetre aquesta participació. 

 

BLOC I. DISPOSICIONS GENERALS 

Apartat 1. Objectius del procés participatiu 

1. Aquest procés participatiu persegueix dos objectius generals: 

• Objectiu 1: Fer una diagnosi sobre l'estat de la participació a Tàrrega i recollir 

mesures i propostes de millora per co-crear un nou Reglament de Participació. 

L'objectiu és impulsar un nou model de participació on la ciutadania se senti 

identificada, a fi d’avançar cap una gestió transparent, una informació pública i 

accessible de la gestió i acció del govern municipal. 

• Objectiu 2: Assolir una experiència reeixida en un procés participatiu, tant per 

la ciutadania com per l’estructura interna institucional, a fi de poder 

desenvolupar més processos de participació al municipi. 

2. Partint d’aquest dos objectius generals el procés participatiu persegueix també quatre 

objectius específics: 

• Fer una diagnosi/avaluació del funcionament dels mecanismes actuals de 

participació. 

• Recollir mesures i propostes de millora de la participació al municipi. 

• Implicar en el procés tant a entitats com a persones individuals, amb particular 

atenció a la diversitat i pluralitat dels col·lectius presents al municipi. 

• Implicar els veïns i les veïnes dels pobles del municipi per tal que els pobles 

mantinguin autonomia i es pugui contribuir al repoblament. 
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• Sumar-nos a la plataforma Decidim com a eina estructural per la participació al 

municipi. 

Apartat 2. Principis Generals 

1. El procés participatiu s’adequa als principis de transparència, publicitat, claredat, accés 

a la informació, neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu, inclusió i 

protecció de dades de caràcter personal. 

2. El procés participatiu garanteix les fases d’informació, deliberació, valoració de 

propostes, avaluació i retiment de comptes. 

 

BLOC II. ABAST DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

Apartat 3. Persones cridades a participar 

1. Es tracta d’un procés participatiu a escala municipal, que apel·la principalment a veïns i 

veïnes i a l’organització municipal tant a nivell polític com tècnic. 

2. L’Ajuntament cercarà activament la participació de quatre col·lectius prioritaris: 

• Veïns i veïnes i teixit associatiu de Tàrrega. 

• Veïns i veïnes dels pobles 

• Grups municipals i cos tècnic de l’Ajuntament. 

• Membres i persones implicades en els òrgans municipals de participació. 

 

Apartat 4. Marc del procés participatiu 

1. El procés participatiu serà consultiu i servirà per tal que l’Ajuntament obtingui criteris 

per elaborar el Reglament de Participació Ciutadana.  

2. Aquest procés participatiu és previ al procés formal d’al·legacions a l’articulat del 

Reglament que s’obrirà en el moment de la tramitació. 

3. El procés participatiu assegurarà l’existència de canals i mecanismes adequats per tal 

que tota la ciutadania que compleixi els requisits de l’apartat 3 (Bloc II) pugui aportar les 

seves propostes. 

4. Les propostes i aportacions rebudes per part de la ciutadania hauran de basar-se en els 

principis de respecte, igualtat i equitat i de cerca de l’interès col·lectiu. 

5. Seran descartades automàticament totes aquelles propostes o aportacions que no 

acompleixin els criteris de l’apartat 4.4 (Bloc II), i aquelles que vagin en contra dels drets 

fonamentals individuals i col·lectius. 

6. El procés participatiu es desenvoluparà en les següents fases: 

• Fase 1 d’informació 

• Fase 2 d’accions de participació 

• Fase 3 de redacció de l’avantprojecte de Reglament 

• Fase 4 de retorn 

• Fase 5 de seguiment 

Apartat 5. Calendari del procés participatiu 

1. La fase 2 d’informació a partir del 13 de juny i amb diferents accions comunicatives 

durant tot el procés. 
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2. La fase d’accions de participació tindrà lloc a partir del 13 de juny -amb la posada en 

marxa d’un qüestionari participatiu- i a partir del 27 de setembre amb la celebració de 

4 sessions deliberatives (o més si calgués ampliar-les o aprofundir-hi). El qüestionari i el 

calendari de les sessions es publicarà a la plataforma de participació 

https://tarrega.decidimcatalunya.cat/. La fase participativa finalitzarà el 13 d’octubre. 

3. La fase de redacció de l’avantprojecte de Reglament de Participació Ciutadana es 

desenvoluparà durant la segona quinzena d’octubre. 

4. La fase de Retorn està prevista a partir d’inicis de novembre. Es preveu l’aprovació inicial 

al ple de desembre amb període d’exposició pública durant el mes de gener del 2023. 

5. La fase de seguiment es preveu en el mesos de gener i febrer del 2023 amb l’aprovació 

definitiva al ple de febrer del 2023. 

 

BLOC III. CONTINGUTS I CANALS DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

Apartat 6. Informació inicial sobre el procés participatiu 

1. En la fase informativa del procés, l’Ajuntament presentarà a la ciutadania la informació 

de base, els objectius, els canals i el calendari del procés participatiu per tal de garantir 

el dret d’accés a la informació. 

2. L’Ajuntament també aportarà la informació de context necessària per tal de garantir 

una participació informada. 

3. La informació, per tal d’afavorir el màxim accés al procés, es vehicularà com a mínim a 

través dels següents canals: 

3.1 La realització d’accions informatives mitjançant una campanya de comunicació. 

3.2 La publicació de tota la informació del procés participatiu a través de la plataforma 

de participació  https://tarrega.decidimcatalunya.cat/. 

 

Apartat 7. Contingut del procés participatiu 

1. Per la varietat de perfils cridats a participar i amb la voluntat d’incentivar la participació 

s’utilitzaran dinàmiques participatives presencials i dinàmiques participatives en línia. 

2. Cada ciutadà i ciutadana podrà presentar tantes aportacions com consideri adient. 

3. El procés participatiu garantirà que es recullin propostes en relació a tots els àmbits 

d’actuació que es recullen en un Reglament de Participació Ciutadana, i en particular: 

• Participació a través de processos participatius pautats  

• Consultes ciutadanes. 

• Processos Participatius. 

• Espais formals de participació. 

• Codisseny, coproducció i gestió col·laborativa d’espais i serveis. 

• Registre de Participació Ciutadana. 

• Espais interns de participació. 

 

 

 

 

https://tarrega.decidimcatalunya.cat/
https://tarrega.decidimcatalunya.cat/
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Apartat 8. Canals de participació 

1. Es preveuen diferents canals per tal de poder facilitar la diversitat en la participació. 

• Sessions deliberatives presencials adreçades als diferents col·lectius clau 

identificats en l’apartat 3.2 (Bloc II) 

• Sessions deliberatives en línia adreçades als diferents col·lectius claus 

identificats en l’apartat 3.2 (Bloc II) 

• Qüestionari adreçat a la ciutadania que es publicarà a la Plataforma de 

participació i que serà disponible entre el 13 de juny i el 13 d’octubre: 

https://tarrega.decidimcatalunya.cat/ 

Apartat 9. Canals en línia d’informació 

1. L’Ajuntament habilitarà un mòdul específic relatiu al procés participatiu al web de 

participació https://tarrega.decidimcatalunya.cat/. 

2. Aquest mòdul específic tindrà dues finalitats: 

2.1 Informar del procés participatiu 

2.2 Aglutinar la informació que es vagi recollint durant la fase d’accions participatives 

actuant, doncs, com a repositori integrat de la informació 

 

BLOC IV. RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

Apartat 10. Retorn del procés participatiu 

1. Es redactarà la memòria del procés participatiu que servirà per presentar els resultats 

del treball realitzat. Aquesta memòria integrarà en un únic document i de manera 

agregada i entenedora les aportacions rebudes a través dels canals de participació 

presentats anteriorment. 

2. La memòria es farà pública i s’informarà del retorn del procés participatiu a través de la 

plataforma de participació https://tarrega.decidimcatalunya.cat/ i mitjançant una 

sessió adreçada a la ciutadania i a les persones que han participat en el procés. 

 

https://tarrega.decidimcatalunya.cat/
https://tarrega.decidimcatalunya.cat/
https://tarrega.decidimcatalunya.cat/

